
PR-PB-00041099/2017

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República na Paraíba

Portaria nº 455, de 5 de dezembro de 2017.

Designa servidores para comporem a  Comissão de Análise de 

Infrações  e  Sanções  Administrativas  da  PR/PB  e  dá  outras 

providências. 

O  PROCURADOR-CHEFE  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  NA 

PARAÍBA, no uso de sua competência legal,  e,  CONSIDERANDO a necessidade de otimizar a 

análise e a instrução dos processos administrativos que visem a apuração de infrações e aplicação 

de sanções em face de licitantes e contratados, no âmbito da Procuradoria da República na Paraíba, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Designar os servidores MARTA THAÍS LEITE DOS SANTOS, matrícula nº 

28396,  DENISE  DE  ANDRADE  PARAHYBA  FREIRE,  matrícula  nº  06560, MICHAEL 

PEREGRINO MEIRELES, matrícula nº 9823 e HÉLIO COSTA ARAÚJO JÚNIOR, matrícula nº 

10775,  para,  sob  a  presidência  do  primeiro,  constituírem Comissão  de  Análise  de  Infrações  e 

Sanções Administrativas. 

Parágrafo único – Nas suas ausências, o presidente será substituído pela servidora 

DENISE DE ANDRADE PARAHYBA FREIRE, matrícula nº 06560. 

Art. 2º - Compete à Comissão de Análise de Infrações e Sanções Administrativas, no 

âmbito das licitações, aquisições e contratações realizadas no âmbito da Procuradoria da República 

na Paraíba: 

I -  praticar os atos necessários à instrução processual;

II  -  colher  manifestações  de  testemunhas,  particulares,  gestores  de  contrato, 

servidores e demais pessoas concernentes à instrução processual; 

III - encaminhar relatório conclusivo ao Secretário Estadual ou ao Procurador-Chefe 

com sugestão de arquivamento ou aplicação de penalidades administrativas;



IV - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando determinadas 

pela Secretaria Estadual ou pelo Procurador-Chefe.

Art. 3º - A Comissão de Análise de Informações e Sanções Administrativas ficará 

vinculada administrativamente ao gabinete do Procurador-Chefe. 

Art.  4º  -  Revoga-se  a  Portaria  PR-PB  nº  161/2016, publicada no  DMPF-e, 

Brasília/DF, de  8 de julho de 2016 – Caderno Administrativo, p. 24.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

MARCOS ALEXANDRE BEZERRA WANDERLEY DE QUEIROGA
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